MESTO VRÁBLE
Primátor mesta Ing. Tibor TÓTH

Titl.
zástupca petície
Jaroslav Kozay
Štúrova 1375/119
952 01 Vráble
Vo Vrábľoch 9. októbra 2017
P-2-2017/6

Vybavuje: Čokyna

Tel: 037 7777 020

VEC:
Petícia proti poskytnutiu ubytovania zahraničných pracovníkov v priestoroch bývalej
OPS Vráble, na Štúrovej ulici a proti nadmernému hluku vo firme NOVOKLIM
Vráble, ktorá taktiež sídli v priestoroch bývalej OPS Vráble na Štúrovej ulici.
V odpovedi na vašu petíciu zo dňa 25. júla 2017 uvádzam nasledovné:
1. Dňa 13. 9. 2017 bola vaša petícia prerokovaná na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
vo Vrábľoch aj za účasti niektorých signatárov petície a boli k nej prijaté nasledovné
uznesenia:
Uznesenie č. 268a/2017
Mestské zastupiteľstvo
vzalo na vedomie
petíciu proti poskytnutiu ubytovania zahraničných pracovníkov v priestoroch bývalej OPS
Vráble na Štúrovej ulici a proti nadmernému hluku vo firme NOVOKLIM Vráble, ktorá
taktiež sídli v priestoroch bývalej OPS Vráble na Štúrovej ulici.
Uznesenie č. 268b/2017
Mestské zastupiteľstvo
vzalo na vedomie
postup riešenia petície v súvislosti s ubytovaním zahraničných pracovníkov v priestoroch
bývalej OPS na Štúrovej ulici formou vykonania štátneho stavebného dohľadu.
Uznesenie č. 268c/2017
Mestské zastupiteľstvo
odporučilo
rokovať s vedením firmy NOVOKLIM o obmedzení hluku súvisiaceho s prevádzkou
subjektu na Štúrovej ulici.
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2. V zmysle uznesenia č. 268b/2017 pridelil primátor mesta na pracovnom stretnutí MsÚ
a MsP konanom 21. 9. 2017 nasledovné úlohy:
- vykonať v dotknutých nehnuteľnostiach štátny stavebný dohľad (zodpovedný:
Stavebný úrad Vráble),
- zvýšiť ostrahu v okolí bývalej OPS (zodpovedný: MsP Vráble),
- vyzvať konateľa firmy Novoklim na stretnutie ohľadom hlučnosti prevádzky
(zodpovedná prednostka MsÚ).
3. Dňa 5. 10. 2017 bol na pôde Stavebného úradu Vráble vykonaný stavebný dohľad,
na základe ktorého došlo dňa 9. 10. 2017 k „odovzdaniu veci na prejednanie správneho
deliktu“ (č. zázn. 2175/2017-003-Rf). Termín prejednania zatiaľ nebol stanovený.
4. Mestská polícia v zmysle zadania situáciu priebežne monitoruje, počas zvýšeného výkonu
kontroly neboli do dnešného dňa zaznamenané žiadne delikty.
5. Dňa 4. 10. 2017 sa uskutočnilo stretnutie prednostky MsÚ s konateľom firmy Novoklim
za prítomnosti hlavného kontrolóra mesta (č. zázn. 19863/VOOaS/2017/1938-12/JCo).
Keďže na stretnutí konateľ firmy Novoklim uviedol, že si nie je vedomý zvýšenej
hlučnosti svojej prevádzky, stále platí úloha v zmysle bodu 4. tejto odpovede. Napriek
uvedenému však konateľ firmy Novoklim dodal, že v súčasnosti zavádza opatrenia
v zmysle zabránenia prípadného šírenia hluku z jeho prevádzky a to formou výsadby
vyšších drevín a umiestnením zelenej textílie na oplotení. Zo strany mesta bola vyslovená
požiadavka, aby sa dbalo na to, aby sa v prípade nevyhnutných servisných zásahov čo
najviac zamedzilo šíreniu hluku, čo konateľ firmy Novoklim akceptoval.

S pozdravom

Ing. Tibor Tóth
primátor mesta Vráble

Za správnosť: Ing. Juraj Čokyna, ved. OOaS MsÚ
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